ההרשמה :במלון יערים – במעלה החמישה
להרשמה יש לפתוח את הקישור
המעודכן לרישום הממוחשב
https://goo.gl/1HKtZ5

ולמלא הזמנה מפורטת כולל שמות שני בני הזוג ,טלפון,
מייל ,אגף מבוקש ,כרטיס אשראי ובקשות מיוחדות.
אישור אוטומטי יישלח למייל שלכם כאסמכתא.
אם לא נותרו חדרים פנו לאחת הרשמיות בקישור הזה
(גם לברורים) reservations@yearimhotel.co.il
רשאי להירשם לסמינר רק מי שמחזיק בתעודת החלמה
או חיסון של משרד הבריאות
אם לא נותרו חדרים בקשו להצטרף לרשימת ההמתנה.
לבקשתכם צרפו את שמכם  +טל' נייד וציינו את תאריך
הסמינר .בהערות רשמו העדפותיכם ובקשות מיוחדות.
האתר ייפתח להרשמה:
ביום ראשון  23למאי בשעה  10.00בבוקר
לפני התאריך ולפני שעת פתיחת
פניות באתר
ההרשמה – ל א ת י ע נ י נ ה
אם אין תשובה  -נא להשאיר טלפון והרשמת תשוב
אליכם .אם התא הקולי שלה מלא ,אפשר להשאיר לה
הודעה דרך הקבלה של המלון 02-5331325
דמי השתתפות ₪ 1,690 :לחדר זוגי באגפי ערבה
ושקד ו ₪ 1,213-לאדם בחדר ליחיד.
דמי השתתפות באגף אלון  ₪ 1490לחדר זוגי
ו ₪ 1.113 -לאדם בחדר ליחיד.

מספר המקומות מוגבל  כל הקודם זוכה!
ביטול השתתפות :עד  10ימים לפני הסמינר
המבטל מאוחר יותר יחויב ב  50%-מדמי ההשתתפות.
אם יימכר החדר המבוטל למשתתף אחר שהיה בהמתנה
או שהוצג אישור רפואי ,לא ייגבו דמי ביטול.
(הדלקת נרות לפי ירושלים)

סמינר אבות ומייסדים
למורשת ותרבות ישראל –
מהתנ"ך עד הפלמ"ח
מייסודו של ד"ר אברהם צביון ז"ל
וממשיך דרכו פרופ' אלעזר ניר ז"ל

נושא הסמינר:

מדינת ישראל
כחלוצת היי-טק
יועץ אקדמי ומרכז הסמינר:

רפי נוה
סמינר סוף-שבוע בתנאי נופש
במלון יערים ,במעלה החמישה
יום שישי ושבת
 18-19ביוני 2021
ח' – ט' תמוז תשפ"א

יום שישי 18 ,ביוני ( 2021ח' תמוז תשפ"א)

 10:00- 09:00התכנסות ,בחירת מקומות ,קפה ועוגה
 10:15-10:00דברי פתיחה  -אורי נוה ,יו"ר העמותה
רפי נוה ,יועץ אקדמי ומרכז הסמינר
 11:15-10:15דב מורן ,יזם ומשקיע בהיי-טק
הדרך להצלחה רצופה כשלונות
 12:15-11:15מיכל צורן ,סמנכ"ל התעשייה הקיבוצית
חדשנות בתעשיה הקיבוצית.
בשורה מהפריפריה הישראלית

 8הסמינרים הראשונים לשנת תשפ"א בוטלו עקב הקורונה
יתקיים רק הסמינר ה תשיעי  18-19-ביוני 2021
מדינת ישראל כחלוצת היי-טק

 12:45-12:15הפסקה (וחלוקת מפתחות לחדרים)

 13:45-12:45ד"ר עמי אפלבאום ,יו"ר הרשות לחדשנות
חדשנות וטכנולוגיה  -המרכיב המרכזי
בחוסן הלאומי של ישראל.

 15:45-13:45ארוחת צהריים ומנוחה
 16:15-15:45הפסקת קפה ועוגה
 17:15-16:15ד"ר גוידו פרדו רוקאס ,מנכ"ל פיליפס מדיקל-
לשעבר
טכנולוגיות חדשניות ,רפואה פורצת דרך
והתעשיה הישראלית
 18:30 – 17:15חנוך לוין ,מנהל בכיר ברפא"ל-לשעבר
כיפת ברזל :הצורך הוא אבי ההמצאות!
19:07

הדלקת נרות למעוניינות (תפילה למתפללים)

 21:15-19:45סעודת ליל שבת

שבת 19 ,ביוני ( 2021ט' תמוז תשפ"א)

 10:00-07:00ארוחת בוקר (ותפילה למתפללים)

 11:00-10:00רפי נוה ,טכניון,חוקר בכיר במוסד "שמואל נאמן"

מדינת ישראל כחלוצת היי-טק

 12:00-11:00דיתה ויהודה ברוניצקי ,מייסדי ומנהלי אורמת

סיפורה של אורמת
 12:20-12:00ה פ ס ק ה
 13:30-12:20דוד ריב"ל  ,מייסד ומנכ”ל RRsat
מהמעברה לNASDAQ-

 17:00-13:30סעודת שבת ומנוחה
 17:30-17:00הפסקת קפה ועוגה
 18:30-17:30פרופ' שלמה מיטל ,חוקר חדשנות ויצירתיות
שאיפה/השראה /הזעה סוד היצירתיות המשנה
את העולם  -סיפורי הטכניון

 19:00 – 18:30פרופ' שלמה מיטל  +רפי נוה
ראיון :תולדות תעשיית המוליכים למחצה
ו-אינטל ישראל
רפי נוה ואורי נוה
 19:15 – 19:00סיכום הסמינר:
( 20:29י-ם)

יציאת השבת

שינוי בנושא הסמינר ,במועדו או בתוכנית ההרצאות ,עקב
אילוץ חיצוני ,יובא לידיעת הציבור מוקדם ככל האפשר
לבירורים :דפנה גוטווין(שמחליפה את שוש
מרגלית)089462490 -
או לאורי נוה במייל Avot.meyasdim.ziv@gmail.com
משתתפים חדשים המעוניינים לקבל הודעות בדוא"ל
על אודות הסמינרים מוזמנים להיכנס לאתר
ולמלא טופס הצטרפות לתפוצה
לצפייה בתוכניות עבר ועתיד היכנסו לאתר
כתובת האתר היא:
http://www.avot-meyasdim.co.il/

